
 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JURISTAS CRISTÃOS – ANAJURE, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ (RFB) sob o nº 18.376.642/0001-55, com sede na Rua 

Estácio Tavares Wanderley, 265, 5º andar, sala 501, Estação Velha, Campina 

Grande/Paraíba, CEP 58410-045, vêm, através de seu presidente estatutário, Sr. Uziel 

Santana, de seu diretor jurídico, Sr. Thiago Rafael Vieira, e de seu coordenador 

estadual no Rio Grande do Sul, Sr. Fabrício Pereira Resende, apresentar a presente  

 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

 

Ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Tarso Fernando Herz Genro, e ao 

Presidente da Fundação Cultural Piratini – TVE e FM Cultura, Sr. Pedro Luiz da Silveira 

Osório, o primeiro por ser o responsável pela gestão e autorização quanto ao conteúdo 

das matérias e programas exibidos no canal público de televisão do Estado, e o 

segundo por ser o responsável pela programação veiculada em tal canal, pela 

lamentável e inconveniente exibição no Programa Radar da pseudo banda anarca-

funk, se é que podemos classificá-la como banda, Putinhas Aborteiras, no dia 

25/04/2014 e 05/05/2014, além da disponibilização online do imprestável conteúdo no 

Youtube, que não possui, como é de conhecimento, qualquer controle ou classificação 

indicativa que impeça o acesso de crianças. 

Não há como admitirmos que tamanha aberração tenha sido aprovada pelos 

responsáveis acima para exibição em canal público estadual que se intitula 

“educativo”, assim como não há que falarmos em abertura de espaço para diferentes 

vozes e/ou formas de expressão ao povo gaúcho e brasileiro, pois tal veiculação não 

representa a população do Estado do Rio Grande do Sul, tampouco do Brasil, muito 

pelo contrário, pois atenta contra as mulheres, contra as crianças e contra o 

patrimônio público, em sentido exatamente inverso ao difícil e árduo trabalho de 

respeito, cuidado e consideração ao próximo que grande parte da população brasileira 

tenta propagar diariamente em suas vidas, na busca incessante de um mundo mais 

justo e melhor. 



Ademais, não podemos aceitar que moças que pregam o vandalismo, a violência e a 

sexualidade barata e sem sentido, entoando letras e palavrões ofensivos, se valham de 

espaço em TV pública, cujos impostos são pagos pelo povo gaúcho, e principalmente, 

que afrontem e agridam cristãos, mulheres, crianças e o povo em geral de forma 

desproposital, gratuita e inculta. 

A ANAJURE, que tem como missão a Defesa das Liberdades Civis Fundamentais, em 

especial a Liberdade Religiosa e de Expressão e a Dignidade da Pessoa Humana, 

sentindo-se envergonhada e incomodada com a apresentação em canal aberto e 

público do conteúdo acima, repudia veementemente tal apresentação e exige que 

matérias e programas sejam analisados detalhadamente antes de serem exibidos.  

 

Brasília, 29 de maio de 2014. 

 

 

Dr. Uziel Santana 

Presidente da ANAJURE 

 

Dr. Thiago Rafael Vieira 

Diretor Jurídico da ANAJURE 

 

Dr. Fabrício Pereira Resende 

Coordenador Estadual da ANAJURE no Rio Grande do Sul 

 

 

 

 


